
            
 
 

 
 

Obchod Knihy Dobrovský nabízí kromě klasických tištěných knih nejrůznějších žánrů i 
stále oblíbenější e-knihy. Najít zde můžete hry, filmy i papírenské zboží.   

Knihy	Dobrovský	–	široká	nabídka	různých	žánrů	 
Po celé České republice najdete síť prodejen Knihy Dobrovský. Není to ale pouze 
knihkupectví, ve kterém se jen prodávají klasické tištěné knihy. Pravidelně se zde 
pořádají zajímavé akce, kterými jsou kupříkladu autorská čtení, besedy nebo 
autogramiády.  

o Těchto akcí je během roku několik desítek.  

Přehledný e-shop  
Kromě kamenných prodejen můžete nakupovat i v internetovém obchodě. Nabídka 
je velice pestrá a zahrnuje kromě české, slovenské i světové beletrie, knihy 
speciálních žánrů (Sci-fi, Fatasy, Komiksy). Najít to pravé mohou také milovníci 
napětí a hororu. Nechybí ani dětská nebo cizojazyčná literatura, cestopisy nebo 
dnes tolik oblíbené kuchařky. Své zastoupení mají i knihy s tématikou zdravého 
životního stylu některého sportu. V nabídce jsou uvedeny i knihy z oblasti odborné 
literatury nebo ezoteriky.  

§ Vybrat si zde mohou i studenti v široké nabídce učebnic.  
Pro čtenáře, kteří mají sice rádi literaturu, ale z jakéhokoliv důvodu nemohou nebo 
nechtějí přímo číst, jsou nabízené e-knihy. Jednou z výhod těchto knih je také nižší 
cena oproti klasickým tištěným knihám.  

Akce a slevy 
Na klasické knihy i na e-knihy jsou poskytovány pravidelné akce. Slevová akce Knihy 
Dobrovský se může týkat jakéhokoliv žánru i autora. Sledování webových stránek 
tohoto prodejce se tedy rozhodně vyplatí.  

o V e-shopu jsou knihy rozdělené do přesně daných kategorií, které usnadňují 
výběr.  

Výběr podle autora nebo úspěšnosti knihy	
Vybírat pochopitelně můžete i podle konkrétního autora anebo rovnou zavítat do 
oddělení bestsellerů. V současné době je jednou z nejvíce prodávaných knih 
bestseller Karin Lednická Šikmý kostel od Knihy Dobrovský. Tato kniha získala 
prestižní ocenění Kniha roku.  

Klub Knihy Dobrovský  
Do Klubu Knihy Dobrovský se může přihlásit každý milovník dobrého čtení. 
Registrace je zdarma a bez závazků. Přihlášení do klubu přináší celou řadu výhod.  
- Za každý nákup získáváte body, které platí celé dva roky.  
- Body se připisují na klubový účet a poté je lze vyměnit za slevový kupón knihy 

Dobrovský.  



            
 
 

 
 

- Sleva je také poskytována v den vašeho svátku i narozenin a každý měsíc je 
pro vás připravena e-kniha zdarma jako dárek.  

Přihlásit se můžete u kterékoliv poklady kamenné prodejny anebo využít možnost 
registrace online. Online registrace je jednodušší a využívanější variantou.  

Další nabízený sortiment	
V prodejnách Knihy Dobrovský ale nejsou jen knihy. Můžete zde vybírat i ze široké 
nabídky společenských her, papírnického zboží, a dokonce i filmů. Veškerý uvedený 
sortiment je rozdělený do přesně daných kategorií, tudíž se tu každý snadno a rychle 
zorientuje.  

§ Slevové akce se mohou týkat veškerého nabízeného zboží.  
§ Slevový kód Knihy Dobrovský tedy můžete uplatnit na jakékoliv vybrané 

zboží.  
- Nakoupit na levněji lze třeba i vybavení pro děti do školy.  

S hledáním žádaného produktu vám mohou pomoci i některé internetové nástroje. 
Mnoho uživatelů internetu vítá, že se dá hledat rychle a ideálně podle našeptávače 
od Google.  

Zajímavé informace a inspirativní blog 
E-shop Knihy Dobrovský vás také pravidelně informuje o knižních novinkách, které 
teprve vyjdou. Můžete mít tedy dobrý přehled o všem, co se v oblasti literatury děje.  

• Jestliže si to pravé stále nemůžete vybrat, pak se podívejte do blogu, kde je 
mnoho recenzí nabízených knih.  

• I to může být ukazatel kvality příběhu.  
• Pomůže vám to, zorientovat se mezi nepřeberným množstvím knih.  

Blog je také dobrým rádcem pro případ, že chcete knihu koupit jako dárek a 
v oblíbeném žánru budoucího obdarovaného se neorientujete.  
Kromě recenzí jsou tu také rozhovory se zajímavými osobnostmi naší kultury nebo 
články pro odpočinkové čtení.   
 


